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        مكانيابي مركز موسيقي استان خوزستان در كالنشهر اهوازمكانيابي مركز موسيقي استان خوزستان در كالنشهر اهوازمكانيابي مركز موسيقي استان خوزستان در كالنشهر اهوازمكانيابي مركز موسيقي استان خوزستان در كالنشهر اهواز
  
  
  

        2222باقر كريميباقر كريميباقر كريميباقر كريميدكتردكتردكتردكتر، ، ، ، *1111خانيخانيخانيخاني        هاديهاديهاديهاديمحمدمحمدمحمدمحمد

: دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز-1
khanihadi_khanimohammad@yahoo.com  

        karimi.samab@yahoo.comاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر ،  -2

 ايران اهواز، اهواز، واحد اسالمي آزاد دانشگاه معماري، گروه

  
  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
موسيقي ملي ايران، مجوعه اي از نوا ها و آهنگ هايي است كه در طول قرن ها، در اين سـرزمين  

وجود آمده و پاي به پاي ساير مظاهر زندگي مردم ايران تحول و تكامل يافته اسـت؛ و بازتـابي   به 
از خصوصيات اخالقي، وقايع سياسي، اجتماعي و جغرافيايي ملتي است كه تاريخش به زمان هاي 
بسيار دور مي رسد. حال بسيار دخور توجه است كه استان خوزستان كه طبق شواهد تـاريخي از  

استگاه هاي اصلي موسيقي در اين سرزمين است؛ جهت اشاعه و معرفي اين هنر تاريخي جمله خ
فضايي درخور را دارا نمي باشد و به نظر مي رسد مي توان بـا طراحـي و سـاخت يـك مجموعـه      
تحت عنوان مركز موسيقي استان خال آن را پر نمود. در همين راستا نگارندگان در نظر دارنـد بـا   

تفسيري و با بهره گيري از شيوه كتابخانـه اي و همچنـين مشـاهدات     -توصيفياستفاده از روش 
ميداني ابتدا دو سايت را كه در نگاه اول داراي پتانسيل براي احداث اين مجموعه مـي باشـند(در   
كالنشهر اهواز) در نظر بگيرند و سپس با استفاده از تحليـل و آنـاليز هـر كـدام و بررسـي كامـل       

  ه انتخاب سايت نهايي اقدام نمايند.شرايط هريك نسبت ب
  
  

  مركز موسيقي، كالنشهر اهواز، مكانيابي، نقاط ضعف و قوت سايت. واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:واژگان كليدي:
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 مطالعات كالنشهر اهوازمطالعات كالنشهر اهوازمطالعات كالنشهر اهوازمطالعات كالنشهر اهواز - - - - 1111

        مطالعات جغرافيايي شهر اهــواز مطالعات جغرافيايي شهر اهــواز مطالعات جغرافيايي شهر اهــواز مطالعات جغرافيايي شهر اهــواز     ----1111- - - - 1111

طـول شـرقي نسـبت بـه      48°و  40′عرض شـمالي و   31°و  19′كيلومتر مربع، بين  1/122شهر اهواز، با مساحتي حدود 
  )1393سازمان هواشناسي ايران ،باشد. ( متر مي 18مدارات مبدأ قرار دارد. بلندي آن از سطح دريا 

 

        موقعيت اجتماعيموقعيت اجتماعيموقعيت اجتماعيموقعيت اجتماعي    ----2222- - - - 1111

استان خوزستان با توجه به موقعيت اقليمي و وجود صنايع بزرگ مانند صنعت نفت داراي قوميتهاي مختلف مي باشد. آنچه 
مهندسين مشاور (درصد جمعيت ساكن در اين استان است.  30ي به چشم مي خورد، غيربومي بودنبيش از هر پديده انسان

  )1390پژوهش و عمران ، 
 

        بافت جمعيتي بافت جمعيتي بافت جمعيتي بافت جمعيتي     ----3333- - - - 1111

ها، ها،    رامهرمزيبهبهاني، دزفولي ،هاهاي مختلف مانند اعراب بختياريبافت جمعيتي شهرستان اهواز از قوميت
مردم استان خوزستان در كالنشهر اهواز زندگي  %32ترين آمار رسمي، بر پايه تازه است.ها و... تشكيل شده شوشتري

كنند و از اين رو پس از كالنشهر مشهد، اهواز جايگاه دوم حاشيه  در حاشيه شهر زندگي مي %35كنند. از اين جمعيت  مي
هاي مادر  ود و برخي از بزرگترين كارخانهش نفت مناطق نفت خيز جنوب كشور در اهواز توليد مي %51نشيني را داراست. 

   كشور در اين شهر جاي دارند.
  

        ))))1393139313931393(شهرداري اهواز ، (شهرداري اهواز ، (شهرداري اهواز ، (شهرداري اهواز ،     1385138513851385الي الي الي الي     1335133513351335) جمعيت و نرخ رشد آن در شهر اهواز طي سالهاي ) جمعيت و نرخ رشد آن در شهر اهواز طي سالهاي ) جمعيت و نرخ رشد آن در شهر اهواز طي سالهاي ) جمعيت و نرخ رشد آن در شهر اهواز طي سالهاي 1111جدول (جدول (جدول (جدول (

  1385  1375  1365  1355  1345  1335  سال
  1425891  1110531  861970  496468  322247  212953  شهرستان اهواز

  1081826  835474  579826  339787  206375  120098  اهوازشهر 

 

        فرم كلي شهر اهواز فرم كلي شهر اهواز فرم كلي شهر اهواز فرم كلي شهر اهواز     ----4444- - - - 1111

هـاي   در حال حاضر فرم كلي شهر اهواز يك فرم نيمه متمركز و نيمه خطي اسـت. از آن جهـت متمركـز اسـت كـه هسـته      
جاي داده است، مركزيت خـود  قديمي شهر، خصوصاً آن كه به نام جزيره معروف بوده و در حال حاضر بازار شهر را در خود 

را از نظر بصري، عملكردي، تراكم و دسترسي تقريباً حفظ كرده، ولـي دائمـاً در حـال تضـعيف بـوده و مركزيـت آن نقـص        
هاي دسترس و نحوه گسترش شهر و پراكندگي عملكردهاي مهم شهري به وضـوح بـه چشـم     شود. اين تناقض در شبكه مي
توان مركزي ندانست. بهتر آن است كه نيمه مركزي  توان مركزي دانست و نه مي را نه ميخورد. در نتيجه فرم كلي شهر  مي

توان فرم كلي را خطي يا محوري دانست كه در امتداد يك يا دو محـور شـهر در حـال     بناميم. در عين حال از آن جهت مي
فعلي و فرم آينده شهر دست دارند. همانطور كه گفته شد چهار محور اصلي در شكل گيري فرم  گسترش و فرم گيري است.

توان ادعا كرد كه فرم كلي شهر اهواز در حال حاضر يك فرم خطي و يا محوري اسـت. چـرا كـه محـور يـا       با اين وجود نمي
توانند جوابگو باشـند. امـا از نقطـه نظـر بصـري،       محورهاي موجود صرفاً شبكه دسترسي و امكانات فيزيكي رشد شهر را مي
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هاي اوليه شكل گيري شهر مركزيت دارند. در نتيجه شهر اهواز هم فرم كلي محوري دارد و  ها همچنان هسته رواني و تراكم
  )1390،  (مطالعات طرح جامع اهوازهم ندارد. 

  

        مطالعات اقليميمطالعات اقليميمطالعات اقليميمطالعات اقليمي    ----5555- - - - 1111

عناصر آب گيري آسايش انسان نقش عمده دارند، كه در بين دما، رطوبت، باد و بارش چهار عنصر اصلي هستند كه در شكل
هاي ) نظر به انجام فعاليت14، ص 1379و هوايي، دما و رطوبت تاثير بيشتري در سالمت و راحتي انسان دارد. (رازجويان، 

باشد. به طوري كه در فضاي آزاد انساني در هر فضاي باز و محصور، تاثير شرايط اقليمي نيز بر فيزيولوژي انسان متفاوت مي
گذارند. لذا تنها د جريان هوا، رطوبت، دماي هوا و بارش به طور مستقيم بر انسان تاثير ميعناصر مختلف اقليمي همانن

-باشد. عالوه بر اين، شرايط اقليمي محيطعامل جدا كننده بدن انسان از شرايط محيطي، نوع لباس و ميزان فعاليت وي مي

س تامين نيازهاي حرارتي انسان در هر دو نوع فضاي هاي باز تاثير بسزايي در شرايط اقليمي محيط داخل ساختمان دارد. پ
ياد شده، جهت ايجاد محيطي سالم و مناسب براي انسان امري ضروري است. شهر اهواز به دليل واقع شدن در موقعيت 

درجه سانتي  7جغرافيايي خاص، از اقليم نسبتا گرمي برخوردار است. به طوري كه دماي هوا در سردترين ماه سال (دي) 
رسد(رحيم زاده هلق و برجسته باف ، درجه سانتي گراد نيز مي 45راد و در گرم ترين ماه سال (مرداد) حتي به باالتر از گ

 شرايط اهواز شهر باز در فضاهاي كه گرديد مشخص انساني بيوكليماي به مربوط هايبررسي در). 4397، ص  1391

 به رسيدن منظور به اهواز شهر در كه دهدمي نشان حرارتي آستانه هايمنحني ترسيم. است حاكم گرم بيوكليمايي

  ):رشه اين براي شده تعيين آسايشي هايمحدوده به توجه اقليم (با  -زيست شرايط

  .دارد نياز آفتابي شرايط به سال مواقع از درصد 6/7حدود  �
 دارد. قرار آسايشي محدوده در سال مواقع از درصد1/29حدود  �

 )59، ص  1390باشد. (لشكري و همكاران ، مي حاكم گرم شرايط سال مواقع از درصد 3/63 �

 

        تماشاگران: تشخيص تقاضاتماشاگران: تشخيص تقاضاتماشاگران: تشخيص تقاضاتماشاگران: تشخيص تقاضا     - - - - 2222

اي است كه در آن، تسهيالت براي مردم فراهم يكي از عوامل مهم، تشخيص تقاضا براي به اجرا درآوردن هنرها در جامعه
ي، تماشاگري وجود دارد يا خير و هدف ديگر تعيين يك شود. هدف، تعيين اين مطلب است كه آيا براي برنامه پيشنهادمي

هاي جمعيت، محل مناسب براي جذب تماشاگران است. براي تعيين محل مورد نظر بايد مطالعات زير انجام شود : مشخصه
  ).478، ص 2007هاي حمل و نقل، ظرفيت بالقوه تماشاچيان، رسوم فرهنگي محلي و تداركات موجود(نويفرت ،مشخصه

  

        بررسي عوامل جمعيتي (امكان سنجي جمعيتي)بررسي عوامل جمعيتي (امكان سنجي جمعيتي)بررسي عوامل جمعيتي (امكان سنجي جمعيتي)بررسي عوامل جمعيتي (امكان سنجي جمعيتي)    - - - -     1111- - - - 2222
 شاخص سال، در تماشاگران تعداد ، جمعيتي ظرفيت موسيقي، هاي سالن طراحي يزمينه در استفاده مورد هايشاخص

 اين در موجود آمار و اهواز شهر جمعيت به توجه با هاشاخص اين گزارش اين در كه باشدمي نفر هزار در تماشاگران تعداد
  . شود مي محاسبه زمينه

  

     اهوازاهوازاهوازاهواز    كالنشهركالنشهركالنشهركالنشهر    مركز موسيقيمركز موسيقيمركز موسيقيمركز موسيقي    جمعيتيجمعيتيجمعيتيجمعيتي    سنجيسنجيسنجيسنجي    الف : امكانالف : امكانالف : امكانالف : امكان
 : ضروريست دليل 2 به ، جذب اين ميزان و مركز موسيقي به تماشاگر جذب امكان بررسي معناي به سنجي، امكان
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 . نياز مورد هايسالن تعداد و طرح ابعاد به رسيدن  .1
 استاندارد ظرفيت با سالن هاي يك صندلي كه دارد وجود امكان اين اهواز در حد چه تا كه امكان اين بررسي .2

 . شوند اشغال
 :  شود داده توضيح گزارش، فصل اين در رفته بكار اصطالحات بجاست مطلب، اصل به شدن وارد از قبل

 و كنند استفاده مجموعه از توانندمي نمايش نوبت يك در كه افرادي تعداد از است عبارت:  جمعيتي ظرفيت �
 . باشدمي دارد، وجود آن هاي سالن يا سالن يك در كه هايي صندلي تعداد با متناسب

 . اندكرده تماشا را درآمده اجرا به هاينمايش يكسال، طول در كه افرادي يمجموعه:  سال در تماشاگران تعداد �
 اجرا هاينمايش يك سال در جمعيت نفر هزار هر در كه افرادي تعداد:  نفر هزار در تماشاگران تعداد شاخص �

 . اندهكرد راتماشا شده
 

     تماشاگرتماشاگرتماشاگرتماشاگر    جذبجذبجذبجذب    امكانامكانامكانامكان    برآوردبرآوردبرآوردبرآورد    ب : روشب : روشب : روشب : روش
-مي بسنده روش يك بررسي به تنها گزارش اين در كه دارد وجود تماشاگر جذب امكان برآورد جهت متفاوتي هاي روش

  .كنيم
        پ : روش برآورد جمعيت تماشاگران در سال هدف پ : روش برآورد جمعيت تماشاگران در سال هدف پ : روش برآورد جمعيت تماشاگران در سال هدف پ : روش برآورد جمعيت تماشاگران در سال هدف 

برآورد  (Pt)شود. به اين منظور كل جمعيت در سال هدف  در اين روش ابتدا تعداد تماشاگران در سال هدف برآورد مي«
گردد و شاخص بدست آمده، در كل برآورد مي (st)شود. سپس شاخص تعداد تماشاگران در هر هزار نفر جمعيت  مي

شود تا تعداد تماشاگران در سال هدف بدست آيد. در نهايت تعداد تماشاگران بر تعداد روزهايي كه در  جمعيت ضرب مي
  بدست آيد.  (Ca)شود، تا ظرفيت جمعيتي  تقسيم مي (Y)طول سال قابل استفاده است 

تعداد	تماشاگران	در	هر	هزار	نفر	جمعيت×	كل	جمعيت	در	سال	هدف

����

	تعداد	روزهايي	كه		قابل	استفاده	است
  »= ظرفيت جمعيتي  

  
 
 

  ) 329، ص 1371(پلشير ،  » شود. روز در سال، منظور مي 250در محاسبات، تعداد روزهايي كه قابل استفاده است، 
  

        ت : برآورد امكان جذب تماشاگر ت : برآورد امكان جذب تماشاگر ت : برآورد امكان جذب تماشاگر ت : برآورد امكان جذب تماشاگر 
اطالعات موجود در دسترس) كرده و  90 – 85ي جذب تماشاگر به در اهواز (از سال در اين بخش ابتدا مروري بر پيشينه

هايي چند،  و با فرض» شاخص تعداد تماشاگر به هر هزار نفر جمعيت «سپس با استناد به نتايج بدست آمده براساس روش 
  كنيم. شود امكان جذب تماشاگر به شهر اهواز را تعيين مي كوشش مي

  
        ))))1393139313931393فرهنگ و ارشاد اسالمي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، فرهنگ و ارشاد اسالمي، هاي موجود در اهواز (اداره كل هاي موجود در اهواز (اداره كل هاي موجود در اهواز (اداره كل هاي موجود در اهواز (اداره كل ) معرفي سالن) معرفي سالن) معرفي سالن) معرفي سالن2222جدول (جدول (جدول (جدول (

  آدرس  ظرفيت(نفر)  نام  رديف
  اتوبان لشكر  300  تاالر آفتاب  1
  اتوبان لشكر در مجموعه تاالر  80  پالتو استاد الريان  2
  اتوبان لشكر در مجموعه تاالر  70  پالتو استاد واحدي  3

CA=    
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  دستگاه، كوي الصافي400  180  تاالر آيينه  4

  
-5مطابق جدول شماره  1390تا سال  1385شهر و تعداد تماشاگران در شهر اهواز از سال  طبق آمار بدست آمده جمعيت

  باشد. مي 3
  

 ))))1393139313931393آرشيو شهرداري اهواز ، آرشيو شهرداري اهواز ، آرشيو شهرداري اهواز ، آرشيو شهرداري اهواز ، هاي نگارنده با استناد بر هاي نگارنده با استناد بر هاي نگارنده با استناد بر هاي نگارنده با استناد بر ) جمعيت شهر و تعداد تماشاگران در شهر اهواز (يافته) جمعيت شهر و تعداد تماشاگران در شهر اهواز (يافته) جمعيت شهر و تعداد تماشاگران در شهر اهواز (يافته) جمعيت شهر و تعداد تماشاگران در شهر اهواز (يافته3333جدول (جدول (جدول (جدول (
        نرخ رشدنرخ رشدنرخ رشدنرخ رشد        1390139013901390        1385138513851385        

  77/2  1112021  979054        جمعيت شهر اهوازجمعيت شهر اهوازجمعيت شهر اهوازجمعيت شهر اهواز

  47/28  62000  25580        تعداد تماشاگرانتعداد تماشاگرانتعداد تماشاگرانتعداد تماشاگران
    75/55  12/26        نفر جمعيتنفر جمعيتنفر جمعيتنفر جمعيت    1000100010001000تعدادتماشاگران در هرتعدادتماشاگران در هرتعدادتماشاگران در هرتعدادتماشاگران در هر

% بوده است و حال آنكه درصد  77/2هر سال  90تا  85هاي  مطابق جدول فوق درصد متوسط رشد جمعيت شهر بين سال
تغييرات در تعداد تماشاگران به تغييرات جمعيت % بوده است. يعني نسبت 47/28متوسط رشد تعداد تماشاگران هر سال 

  برابر بوده است.7/25شهر 
  

        هاي آينده هاي آينده هاي آينده هاي آينده     ث : پيش بيني جمعيت شهر اهواز در سالث : پيش بيني جمعيت شهر اهواز در سالث : پيش بيني جمعيت شهر اهواز در سالث : پيش بيني جمعيت شهر اهواز در سال
  خواهد بود.  5- 5رشد جمعيت شهر اهواز طبق پيش بيني طرح جامع شهر، مطابق جدول 

  
  

        ))))1393139313931393(شهرداري اهواز ، (شهرداري اهواز ، (شهرداري اهواز ، (شهرداري اهواز ،     ) پيش بيني رشد جمعيت شهر اهواز طبق طرح جامع شهر) پيش بيني رشد جمعيت شهر اهواز طبق طرح جامع شهر) پيش بيني رشد جمعيت شهر اهواز طبق طرح جامع شهر) پيش بيني رشد جمعيت شهر اهواز طبق طرح جامع شهر4444جدول (جدول (جدول (جدول (
        1405140514051405        1400140014001400        1395139513951395        سالسالسالسال

  1596454  1415170  1254472        جمعيتجمعيتجمعيتجمعيت

        
        ج : برآورد امكان جذب تماشاگر به شهر در اهواز براساس روش شاخص جمعيتي ج : برآورد امكان جذب تماشاگر به شهر در اهواز براساس روش شاخص جمعيتي ج : برآورد امكان جذب تماشاگر به شهر در اهواز براساس روش شاخص جمعيتي ج : برآورد امكان جذب تماشاگر به شهر در اهواز براساس روش شاخص جمعيتي 

        
  فرضهاي مقدماتي : 

 شود.  درنظر گرفته مي 1405سال هدف سال  -1

 ثابت باشد.  1405ظرفيت موجود تا سال  -2

بطور  90الي  85هاي  سالبا در نظر گرفتن مواد فوق و اين فرض كه افزايش تعداد تماشاگران در هر هزار نفر جمعيت در 
 1400نفر، در سال  107006نفر و تعداد تماشاگران  3/85اين شاخص  1395نفر باشد، بنابراين در سال  6ساالنه تقريبا 
نفر و تعداد   4/144(سال هدف) اين شاخص  1405نفر، در سال  162532نفر و تعداد تماشاگران  85/114اين شاخص 

نفر خواهد بود.  313276نفر و تعداد تماشاگران  95/173اين شاخص  1410نفر خواهد بود و در سال  230527تماشاگران 
  حال بر اين اساس مي توانيم جدول زير را تنظيم كنيم. 

  
        ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده(((() برآورد امكان جذب جمعيت به مركز موسيقي شهر اهواز ) برآورد امكان جذب جمعيت به مركز موسيقي شهر اهواز ) برآورد امكان جذب جمعيت به مركز موسيقي شهر اهواز ) برآورد امكان جذب جمعيت به مركز موسيقي شهر اهواز 5555جدول (جدول (جدول (جدول (
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  1410ظرفيت جمعيتي سال   1410تعداد تماشاگران  سال   1405ظرفيت جمعيتي سال   1405تعداد تماشاگران سال 

230527  922  313276  1253  

  
ي در ستون دوم جدول، ظرفيت ساالنهآمده است.  1405در ستون اول اين جدول، تعداد تماشاگران در سال هدف سال 

آمده است و  1405كسر شده و با عنوان تعداد تماشاگران در سال  1405ديگر امكانات موجود از تعداد تماشاگران در سال 
روز  250به تعداد روزهايي كه مجموعه قابل استفاده است ( 1405در ستون سوم، حاصل تقسيم تعداد تماشاگران در سال 

نفر در روز  922با عنوان ظرفيت جمعيتي مجموعه در اهواز آمده است. پس امكان جذب تماشاگر به مجموعهدر سال ) 
شود،  ي محرم كه نمايش مذهبي را داريم حدوداً دو برابر مي خواهد بود. البته اين تعداد در بعضي از روزهاي سال مانند دهه

  اند. باشند، در اين قسمت آورده نشده ها مي لنهاي سا ولي چون اين محاسبات براي تعيين تعداد صندلي
  

        سايت و محل مناسب سايت و محل مناسب سايت و محل مناسب سايت و محل مناسب     - - - - 3333
معموالً در بطن شهر و براي ترفيع برخي از اهداف فرهنگي، يا شايد براي بازسازي نقاط كهنه شهر يا در كنار  مركز موسيقي

شهري و قرارگيري آن در فضايي  ريزيبرنامهمركز موسيقي هاي بزرگ شكل گيرد. براي طراحي يك ها يا فروشگاهرستوران
-قرار مي مركز موسيقيمجاورت  كه مورد استفاده و توجه مردم است، حائز اهميت است. اين موضوع كه چه فضاهايي در

اي دارد. حال اگر گيرد و اينكه آيا دسترسي به آن براي همه افراد و اقشار مختلف جالب و امكان پذير است، اهميت ويژه
طراحي آن بايد توجه كافي نسبت به آينده، موقعيت همجواري،  ي شهر ساخته شود، درسايتي در حومه در مركز موسيقي

  )61، ص 1388(رحيمي و حسيني ،  د.هاي سايت مبذول گردامكانات و دسترسي
  

        ارتباط با بافت شهري (محل ساختمان)ارتباط با بافت شهري (محل ساختمان)ارتباط با بافت شهري (محل ساختمان)ارتباط با بافت شهري (محل ساختمان)    ----1111- - - - 3333
باشند، از اين رو به طور معمول بايد در مراكز بايد با عموم مردم تماس نزديك داشته فضاهاي نمايشي عمومي مي

تري برخوردار بوده و تماشاگران پرجمعيت شهري واقع شوند. در اين شرايط فضاهاي نمايش تجاري نيز از موقعيت مناسب
  از امكانات بهتري براي دسترسي به آنها دارا هستند.

-اي طراحي شدهرند، ولي از آنجا كه براي نمايشات حرفهبفضاهاي نمايشي تخصصي نيز اگر چه از ارتباط با مردم سود مي

  هاي كمتري برخوردار است.اند، موقعيت شهري آنها از محدوديت
گيرند. به طور كلي اينگونه فضاها همانگونه هاي همجوار از يكديگر تأثير ميفضاهاي نمايشي غالباً در ارتباط با ساير فعاليت

شوند، در مجاورت خدمات فرهنگي، تجاري، تفريحي و غيره از موقعيت ر خود ميهاي همجواكه سبب تحول در فعاليت
ها سبب بروز ها، انبارها و يا بزرگراهها مانند كارگاهبهتري برخوردار بوده و در عين حال همجواري با برخي از فعاليت

ياز به پاركينگ وسايل نقليه و تداخل شود. اينگونه فضاها در عين حال به دليل ناشكاالتي براي ادامه فعاليت آنها مي
شوند و جمعيت تماشاگران در هنگام ورود و خروج با عابرين نيز سبب بروز اشكاالتي در زندگي شهري پيرامون خود مي

- ممكن است آرامش و فعاليت اماكن ديگر را مختل سازند. از اين رو الزم است تا ضمن ايجاد هماهنگي الزم با ساير فعاليت

اور، نحوه دسترسي به محل فضاي نمايش با وسايل نقليه مختلف و همچنين به صورت پياده هماهنگ با شبكه هاي مج
ارتباطي اطراف مورد توجه قرار گيرد و امكان پارك وسايل نقليه در اطراف فضاي نمايش پيش بيني شود. حتي االمكان 

خوردار بوده و از اين لحاظ بيشتر از  يك بر آزاد داشته بهتر است فضاهاي نمايشي از دسترس مستقيم با شبكه ارتباطي بر
  باشد.



                             
 
 

   

 
 

 7

ها، انتظام فضائي، كنترل نظم، استفاده بهتر از سطوح طبقات، اطفاءحريق، ها و خروجيچنين كيفيتي در ترتيب ورودي
ه اندازه كافي نباشد، الزم كه برهاي آزاد بتواند مؤثر باشد. در صورتينمود بهتر فضاي نمايش و بهره بيشتر اقتصادي آنها مي

هاي مجاور است تا نحوه قرارگيري ساختمان فضاي نمايشي در داخل محدوده زمين با حفظ فاصله كامل از ساختمان
پذير گردد. صورت گيرد، به نحوي كه با ايجاد حياط و  يا راه ارتباطي امكان ايجاد شرايط مناسب براي طراحي آن امكان

   )12، ص  1386(هولتن ، 
شرايط الزم براي سايت مجموعه مورد نظر،  براي رسيدن به بهترين گزينه به مراحل زير پس از تعيين در اين قسمت 

  خواهيم پرداخت.
 انتخابيهاي گزينهمعرفي  -١

 ها ارزيابي گزينه -٢

 انتخاب گزينه بهينه   -٣

 هگزينه بهين تحليل -۴

  

 انتخابيانتخابيانتخابيانتخابيهاي هاي هاي هاي گزينهگزينهگزينهگزينهمعرفي و ارزيابي معرفي و ارزيابي معرفي و ارزيابي معرفي و ارزيابي     ----2222- - - - 3333
 
        : منطقه ساحلي اسالم آباد، جنب پل پنجم: منطقه ساحلي اسالم آباد، جنب پل پنجم: منطقه ساحلي اسالم آباد، جنب پل پنجم: منطقه ساحلي اسالم آباد، جنب پل پنجم    1111شمارهشمارهشمارهشمارهسايت سايت سايت سايت     - - - - 1111----2222- - - - 3333

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده) منطقه ساحلي () منطقه ساحلي () منطقه ساحلي () منطقه ساحلي (1111تصوير (تصوير (تصوير (تصوير (

 
 دارا بودن مسيرهاي ارتباطي قوي با مركز شهر و ساير نقاط شهر  �

 دارابودن ديد و منظر به رودخانه كارون و فضاي سبز  �

فرهنگي شاخص (همجواري با فضاهاي هم خواني كاربري هاي مجاور سايت مجموعه و ايجاد يك قطب  �
 تفريحي و ورزشي)

  كند.قرارگيري سايت مورد نظردر كنار منطقه مسكوني، آلودگي صوتي كمتري ايجاد مي �
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  دارا بودن بار ترافيكي سبك در دسترسي هاي اصلي به سايت �
  قرار گيري سايت در كنار پل ارتباط دهنده دو منطقه شهري �
له مراسم تعزيه خواني در روزهاي تاسوعا و عاشورا در محل مورد نظر با در نظر گرفتن اينكه هر سا �

  برگزار مي شود، سايت مورد نظر به نقطه اي شاخص در شهر تبديل شده
باشد مي توان باعث ارتقا فرهنگي مردم با توجه به اينكه اين منطقه در شهر از نظر فرهنگي فقير مي �

  اين منطقه گرديد.
 قابل توسعه بودن سايت  �

  انطباق كاربري مورد نظر با كاربري انتخاب شده طرح تفضيلي �
        

        ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارندهبندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه موسيقي شهر در منطقه اسالم آباد (بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه موسيقي شهر در منطقه اسالم آباد (بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه موسيقي شهر در منطقه اسالم آباد (بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه موسيقي شهر در منطقه اسالم آباد () اولويت) اولويت) اولويت) اولويت6666جدول (جدول (جدول (جدول (
  رتبه Wبندي نقاط ضعف اولويت  رتبه Sبندي نقاط قوت اولويت

قرار گيري سايت در نزديك پل ارتباط دهنده دو منطقه 
هاي متفاوت و در واقع بين بافت قديم و شهري با فرهنگ

  جديد شهر

  
1  

    دوري از مراكز بزرگ شهري
1  

  2  پايين بودن فرهنگ مردم بومي منطقه  2  اجراي مراسم تعزيه در نزديكي سايت مورد نظر
قرار گيري آن در فضايي كه مورد استفاده و عدم   3  مهيا بودن دسترسي هاي شهري قوي

  باشدطور مداوم بهتوجه مردم 
3  

  4    4  قرارگيري در كنار رودخانه كارون
وجود محيطي آرام و دور از هياهوي شهري(عدم وجود 

  هاي صوتي)آلودگي
  5  پايين بودن توان اقتصادي مردم بومي منطقه  5

براي ايجاد وجود بيش از يك بر آزاد (انعطاف پذيري 
  ورودي هاي متعدد)

نامناسب بودن جنس خاك لبه ساحلي به منظور   6
  ساخت و ساز

6  

  7  قرارگيري در حريم رودخانه  7  ابعاد وسيع سايت
      8  وجود مكان هاي ورزشي و تفريحي در اطراف سايت

        
        ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده((((    ها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه اسالم آبادها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه اسالم آبادها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه اسالم آبادها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه اسالم آبادبندي فرصتبندي فرصتبندي فرصتبندي فرصت) اولويت) اولويت) اولويت) اولويت7777جدول(جدول(جدول(جدول(
  رتبه  Tبندي تهديدها اولويت  رتبه Oها بندي فرصتاولويت

قابليت تبديل شدن به يك قطب فرهنگي قوي در 
  شهر(باتوجه به برگزاري تعزيه درنزديكي اين منطقه)

تهديدهاي زيست محيطي و ايجاد خسارت و زيان به   1
  آثار طبيعي مانند آلوده كردن رودخانه

1  

  2  دگرگوني در ساختار اجتماعي منطقه اسالم آباد  2  اين منطقه و شناخته شدن آنامكان دسترسي به 
تشديد فاصله فرهنگي بين مردم مراجعه كننده و   3  ارتقا فرهنگ مردم بومي

  مردم بومي منطقه
3  

  4  ايجاد سر و صدا براي منطقه مسكوني اطراف  4  قابليت توسعه سايت 
      5  ديد و چشم انداز طبيعي به رودخانه

      6  ارتباط ذهني و تعلق خاطر شهروندان با رودخانه
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        : تحليل محدوده ساحلي بين پل كابلي و پل پنجم  : تحليل محدوده ساحلي بين پل كابلي و پل پنجم  : تحليل محدوده ساحلي بين پل كابلي و پل پنجم  : تحليل محدوده ساحلي بين پل كابلي و پل پنجم  2222سايت شمارهسايت شمارهسايت شمارهسايت شماره    - - - - 2222----2222- - - - 3333

  
  
  

  نقليه عموميقرار گيري در موقعيت شهري مناسب از لحاظ دسترسي سواره و دسترسي به وسايل  �
نزديكي به مركز شهر و مسيرهاي ارتباط قوي با ساير نقاط شهر ( دسترسي مردم از تمام دارابودن ديد  �

 و منظر به رودخانه كارون و فضاي سبز حاشيه رودخانه 

  تاريخي متناسب با عملكرد آن  - واقع بودن سايت پروژه در يك بافت فرهنگي �
  ه  به عنوان يك هسته فرهنگي از آن ياد مي شود. واقع بودن سايت پروژه در منطقه اي ك �
 هم خواني كاربري هاي مجاور سايت مجموعه و ايجاد يك قطب فرهنگي شاخص �

  (همجواري با موزه هنرهاي معاصر)
  قرارگيري سايت مورد نظردر كنار منطقه مسكوني، آلودگي صوتي كمتري ايجاد مي كند. �
 خوانايي الزم سايت به منظور آدرس دهي �

قرار گيري سايت در كنار پل ارتباط دهنده دو منطقه شهري  و در واقع بين بافت قديم و جديد اهواز  �
پل ارتباطي ميان دو منطقه اي كه از نظر فرهنگي با يكديگر متفاوتند و مي تواند دو  (بين پل كابلي و پل پنجم)

پل  .د آمد به يكديگر پيوند دهندفرهنگ موجود در شهر را در نقطه اي كه هسته فرهنگي شهر بوجود خواه
 كند.خيابان شريعتي (سي متري) و جاده كوت عبداهللا را به فلكه دانشگاه و لشكر آباد متصل ميپنجم 

نزديكي به ترمينال اتوبوسراني و پاركينگ شهري (عدم نياز به طراحي پاركينگ اختصاصي بجز براي  �
 كاركنان)

 ه رفاه)نزديكي به مركز خريد بزرگ شهر (فروشگا �

  انطباق كاربري مورد نظر با كاربري انتخاب شده طرح تفضيلي �
        

  ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده((((بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي بندي نقاط قوت و ضعف در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي اولويتاولويتاولويتاولويت    ))))8888((((جدول جدول جدول جدول 
  رتبه Wبندي نقاط ضعف اولويت  رتبه Sبندي نقاط قوت اولويت

  1عدم وجود محيطي آرام و دور از هياهوي   مهيا بودن دسترسي هاي شهري (دسترسي مستقيم با 

) �����٢ 	
�� ����� ����� ��� دو � ����� و � (
 ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده((((
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دسترسي به آن براي همه افراد و اقشار  - ارتباطي )شبكه 
  .مختلف امكان پذير است

  هاي صوتي)شهري(وجود آلودگي  1

  2  پايين بودن فرهنگ مردم بومي منطقه  2  مستعد بودن منطقه براي فرهنگ سازي
به هماهنگي الزم با ساير فعاليت هاي مجاور(نزديكي 

  هاي فرهنگي و تجاري)مكان
جهت گيري طبيعي سايت رو به باد   3

  غالب
3  

  4  عدم توانايي سايت براي توسعه  4  قرارگيري در كنار رودخانه كارون
قرارگيري در حاشيه سبز ساحلي با پوشش گياهي 

  وجود خاك مناسب جهت توسعه درختكاري -مناسب
پايين بودن توان اقتصادي مردم بومي   5

  منطقه
5  

قرار گيري آن در فضايي كه مورد استفاده و توجه مردم 
  .(در بطن شهر و مركز پرجمعيت شهري)است

نامناسب بودن جنس خاك لبه ساحلي به   6
  منظور ساخت و ساز

6  

خوانايي الزم به منظور آدرس دهي (امكان دسترسي و 
  شناخته شدن در شهر)

7      

      8  شهري نزديكي به ترمينال اتوبوسراني و پاركينگ
وجود بيش از يك بر آزاد (انعطاف پذيري براي ايجاد 

  ورودي هاي متعدد)
9      

كشيدگي سايت در جهت مناسب با اقليم شهر اهواز (هم 
  خواني سايت با اقليم)

10      

  
        ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده((((ها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي ها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي ها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي ها و تهديدها در طراحي مجموعه شهر در منطقه ساحلي بندي فرصتبندي فرصتبندي فرصتبندي فرصتاولويتاولويتاولويتاولويت    ))))9999((((جدول جدول جدول جدول 

  رتبه  Tبندي تهديدها اولويت  رتبه Oها فرصتبندي اولويت

قابليت تبديل شدن به يك قطب فرهنگي قوي در شهر(به 
  دليل نزديكي به مكان فرهنگي و تجاري)

تهديدهاي زيست محيطي و ايجاد خسارت و   1
  زيان به آثار طبيعي مانند آلوده كردن رودخانه

1  

هاي ترافيكي و به تبع آن آلودگي معضالت  2  ارتقا تعامالت اجتماعي ميان شهروندان
  زيست محيطي

2  

تشديد شديد فاصله فرهنگي بين مردم مراجعه   3  ارتقا فرهنگ مردم بومي
  كننده و مردم بومي منطقه

3  

قرار گيري سايت بين دو پل ارتباط دهنده دو منطقه 
هاي متفاوت و در واقع بين بافت قديم و شهري با فرهنگ

  جديد شهر

  4  صدا براي منطقه مسكوني اطراف ايجاد سر و  4

      5  ايجاد ديد و منظر مناسب براي مجموعه
      6  ارتباط ذهني و تعلق خاطر شهروندان با رودخانه

به منظور جذب  امكان استفاده از طبيعت سبز ساحلي
   بيشتر شهروندان به مجموعه

7      

      8  اشتغال زايي و ايجاد درآمد براي افراد بومي منطقه
        

        ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده(((( هاي مورد ارزيابيهاي مورد ارزيابيهاي مورد ارزيابيهاي مورد ارزيابيارزيابي جداول سوات سايتارزيابي جداول سوات سايتارزيابي جداول سوات سايتارزيابي جداول سوات سايت    ))))10101010((((جدول جدول جدول جدول 
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  2سايت  1سايت  هاي موجود سايتنقاط قوت و پتانسيل
  4  2  مستعد بودن منطقه براي فرهنگ سازي

  5  3  دسترسي مستقيم با شبكه ارتباطي
  5  2  دسترسي آسان براي تمامي شهروندان 

  2  5  توانايي سايت براي توسعه
  5  3  الزم به منظور آدرس دهيخوانايي 

  5  3  مجاورت (هماهنگي الزم با فعاليت هاي مجاور)
  5  5  ديد و منظر مناسب

  3  5  بر آزاد
  3  1  عدم قرارگيري در حريم رودخانه

  2  5  رواني ترافيك 
  5  1  وجود وسائط حمل و نقل عمومي در نزديكي سايت

  5  5  جهت گيري سايت متناسب با اقليم
  2  5  آلودگي صوتي مخاطره آميزعدم وجود 

  51  45  جمع امتيازات 

        
        گزينه بهينه گزينه بهينه گزينه بهينه گزينه بهينه و معرفي و معرفي و معرفي و معرفي نتخاب نتخاب نتخاب نتخاب اااا    ----3333- - - - 3333

از لحاظ قرارگيري مجموعه شهر بهترين گزينه خواهد  2ايم كه سايت شماره با توجه به جمع امتيازات به اين نتيجه رسيده
  ها داراست.گزينهتري را  نسبت به ساير بود و براي ايجاد اين پروژه شرايط مناسب
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 ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده((((    ���و��% از ���# ا! ���� )٣(����� 
 

 
        معرفي وضع موجود مكان طراحيمعرفي وضع موجود مكان طراحيمعرفي وضع موجود مكان طراحيمعرفي وضع موجود مكان طراحي    ----4444- - - - 3333

مترمربع و به شكل گرافيكيِ كشيده در منطقه يك اهواز و در جبهه شرقي  57000سايت مورد نظر به مساحت تقريبي  
         رودخانه كارون قرار دارد.

  
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        

        
) موقعيت ) موقعيت ) موقعيت ) موقعيت 4444تصوير (تصوير (تصوير (تصوير (

 ))))1390139013901390، ، ، ،     (مطالعات طرح جامع اهواز(مطالعات طرح جامع اهواز(مطالعات طرح جامع اهواز(مطالعات طرح جامع اهوازسايت انتخابي سايت انتخابي سايت انتخابي سايت انتخابي 

        
  هاي سايت :هاي سايت :هاي سايت :هاي سايت :    همسايگي و همجواريهمسايگي و همجواريهمسايگي و همجواريهمسايگي و همجواري -

زمين مورد نظر از سمت جنوب به راستاي پل پنجم (بلوار جمهوري اسالمي) و از سمت شمال به راستاي پل كابلي 
اي رفاه نيز مراكز تجاري مانند فروشگاه زنجيره (خيابان اباذر)، موزه هنرهاي معاصر، پايانه اتوبوسراني درون شهري و

شود؛ در سمت شرق خود بافت مسكوني و در نهايت در سمت غرب  بلوار ساحلي (بلوار شهيد فهميده) و ختم مي
  رودخانه كارون قرار دارد.

 
        هاي سواره و پياده)هاي سواره و پياده)هاي سواره و پياده)هاي سواره و پياده)    دسترسي به سايت (دسترسيدسترسي به سايت (دسترسيدسترسي به سايت (دسترسيدسترسي به سايت (دسترسي -

  كنيم: ميدر اينجا دسترسي به سايت را به سه درجه تقسيم 
متر در ضلع غرب مجموعه به عنوان  24دسترسي درجه اول: بلوار شهيد فهميده (بلوار ساحلي) با عرض  �

 دسترسي مطلوب سواره 

 متر به عنوان دسترسي پياده . 18دسترسي درجه دوم: خيابان اباذر با عرض  �

 ركنان و خدماتي به مجموعه.عنوان دسترسي سواره كا  دسترسي درجه سوم: خيابان راستاي منازل مسكوني به �
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        تحليل سايت گزينه بهينه تحليل سايت گزينه بهينه تحليل سايت گزينه بهينه تحليل سايت گزينه بهينه         - - - - 1111----4444- - - - 3333

  در اينجا به تحليل سايت انتخابي خواهيم پرداخت.
  است : بررسي اين موارد الزم مورد نظرجهت تحليل سايت 

  )�دسترسي (دسترسي آسان، فاصله مناسب از نقاط شهري، ترافيك و  -1
  مجاورت (نزديكي به مراكز علمي و فرهنگي و رعايت فاصله مناسب از كاربري هاي مسكوني) -2
  ديد و منظر (ديد از سايت به بيرون و ديد از بيرون به سايت) -3
  )�اقليم (باد مناسب، باد غالب، نور مناسب و -4
  عدم وجود آلودگي صوتي مخاطره آميز -5
  جهت گيري سايت متناسب با اقليم - 6
  

  
 ))))نگارندهنگارندهنگارندهنگارنده((((    تحليل سايت گزينه بهينه تحليل سايت گزينه بهينه تحليل سايت گزينه بهينه تحليل سايت گزينه بهينه     ))))5555((((تصوير تصوير تصوير تصوير 

  

        نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري     - - - - 4444
آنچنان كه از مطالب مطروحه در اين پژوهش و مشاهدات وضعيت استان بر مي آيد با توجه به وجود سابقه كهن موسيقي 

داراي موقعيت مناسب در اين منطقه، هيچ گونه مركز موسيقيايي درخوري به چشم نمي خورد و از آنجا كه كالنشهر اهواز 
تري از لحاظ جغرافيايي، سياسي و جمعيتي نسبت به ساير شهر هاي استان دارد، به نظر مي رسد مي بايست مكان يابي 
اين مجموعه در اين شهر قرار گيرد. همچنين با توجه به استاندارد هاي طراحي مجموعه هاي موسيقي اين سايت ها بايد 

از امتياز  2همانطور كه در اين پژوهش با بررسي هاي فراوان به آن پرداخته شد سايت شماره شرايط خاصي ا دارا باشند كه 
برخوردار گرديد كه مي توا ن در صورت صالحديد متوليان امور جهت احداث مركز  1باالتري نسبت به سايت شماره 

جهت هر چه بومي تر طراحي شدن  موسيقي خوزستان از اين تحقيق بهره جست. همچنين در پايان پيشنهاد مي گردد كه
اسالمي استفاده گردد و در  - اين ساختمان(جهت همسنخ بودن با اين هنر كهن و بومي) از الگو هاي معماري ايراني

  بكارگيري مصالح نيز اين امر لحاظ گردد.
  
  

  منابع
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